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         1. ÚVOD 
 
 
 
 
Tématem  mé  bakalářské  práce  je „ Modernizace  sekundární  části  

technologické l inky v kamenolomu Podhůra “ . Toto téma jsem si 

vybral ze dvou důvodů .  Hlavním důvodem je to , že  jsem v uvedeném 

kamenolomu  zaměstnán  a  dalším důvodem je skutečnost , že 

navrhování nových technických řešení př i  úpravě a zušlechťování 

kameniva je  mým oblíbeným tématem. 

    Výše uvedené ložisko se nachází cca 2,5 km jihovýchodně  od 

města  Lipník nad Bečvou a asi 0,5  –  1  km j ihovýchodně  od osady 

Pod Hůrou na katastru obce Hlinsko . Po stránce správní přísluší 

uvedená obec do okresu Přerov v Olomouckém kraj i. 

      Drobné těžební práce v prostoru dnes těženého ložiska probíhaly 

od nepamět i  .  Jejich průmyslový charakter můžeme datovat  někdy po 

roce 1948. 

     Prudké stoupání výroby drceného kameniva bylo možné 

zaznamenat v letech 1945 - 1960 . V bezprostřední návaznosti na 

růst těžby se zvyšovaly i požadavky na kvalitu a množství 

upravovaného kameniva. 

     Současná technologická l inka kamenolomu byla naposledy 

modernizována v roce 2001 a v roce 2002 byly provedeny další 

částečné úpravy . 

      Cílem mé práce je návrh nových úprav technologické l inky 

v závislosti na dnešních požadavcích trhu a typu těžené suroviny. 

     Částečným úkolem mé práce je také odstranění některých 

nedostatků ,které se ukázaly během provozu po výše zmíněné 

předešlé rekonstrukci. 
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2. GEOGRAFICKÁ,GEOLOGICKÁ A PETROGRAFICKÁ 
CHARAKTERISTIKA TĚŽENÉ SUROVINY 

 

 
2.1 Obecné údaje o ložisku 

 
 

Ložisko :                    Podhůra – Lipník nad Bečvou (3033300) – výhradní ložisko 

Nerost :                      Kámen stavební ( nevyhrazený nerost) 

Dobývací prostor :     Lipník nad Bečvou (70728) , DP Lipník nad Bečvou , ev.č. 

                                  7/0728, OBÚ Brno , č.j. 1660/03, 1.7. 2003 

CHLÚ :                       Hlinsko  (03330000) 

Katastrální území :     Hlinsko (639401) , Lipník nad Bečvou (684261) 

Okres :                        Přerov (3808) 

Kraj :                           Olomoucký  ( CZ0710) 

Plošný rozsah DP:      50,76558 ha 

Těžební organizace : Kamenolomy ČR s.r.o., Poslanecká  849 ,721 08 Ostrava-                 

Svinov 

Stav :                          15.1.2010       [1,3] 

 

      2.2 Geografie 
 
 
     Zájmová oblast př ísluší do povodí řeky Bečvy, která protéká cca 2 

km severně  od lomu. Vlastní ložisko je odvodňováno potoky 

tekoucími severně  a východně  od lomu. Lom se nachází cca 2,5 km 

jihovýchodně  od města Lipníka nad Bečvou a 1 km jihozápadně  od 

osady Podhůra na katastru obce Hlinsko. Po stránce správní př ísluší 

uvedená obec k Olomouckému kraji v bývalém okresu Přerov.    

Terén ve zkoumaném  území je převážně  značně  č lenitý a pohybuje 

se v nadmořských výškách od 237 do 342 m.n.m. Pouze j ižní předpolí 

lomu je jen mírně  zvlněno a představuje náhorní rovinu. Z hlediska 

komunikačního je ložisko velmi dobře přístupné, neboť  lomové 

zařízení je vybudováno v bezprostřední blízkosti si lnice II. tř ídy 

Lipník nad Bečvou – Hlinsko – Holešov. Ve vlastní provozovně  je 
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vybudována síť účelových komunikací. Nejbližší železniční stanice je 

v Lipníku nad Bečvou a je vzdálena přes 3 km. Umístění zájmového  

území je patrné z obrázku č.1 .  [  1,2 ] 

 
Obrázek č. 1 - Zájmové území kamenolom Podhůra 

 



                Martin Čech : Studie modernizace technologické linky v kamenolomu Podhůra 
_____    ________________________________________________     

2010 

 

4

2. 3 Geologické,klimatické a hydrologické poměry 
 
 
 

2.3.1Geologické a hydrogeologické poměry 
 
 
 
 
      Vlastní kamenolom se z hlediska regionálně  geologického a 

l i tostatigrafického č lenění ČR nachází v soustavě  Českého masívu 

v oblasti moravskoslezské,regionu moravskoslezského paleozoika, 

v jednotce kry Maleníku.Dále k j ihovýchodu se noří  pod flyšové 

sedimenty karpatských příkrovů.Horniny těženého ložiska jsou 

př iřazeny k spodnímu karbonu (kulm),tvořené hradecko – kyjovickým 

souvrstvím , tvořené převážně  vrstvami hradecké droby , méně  

kunovickou bř idl icí.Celé souvrství bývá gradačně  zvrstvené a přímými 

vrásami zvrásněné s osou vrás ukloněnou k severovýchodu. 

      Zájmové  území  lomu  Podhůra  se  nachází  na  západním okraji  

kelčské vrchoviny,konkrétně  vrchu Maleník (497 m.n.m.).Svou 

stávající těžební bází 229 m.n.m. je těsně  pod okrajem údolní nivy 

Bečvy s terénem 230 m n.m..Oblast lomu Podhůra leží v dílčím 

hydrologickém povodí řeky Bečvy. 

      Po  kl imatické  stránce  řadíme  zájmové  území  k  okrsku MT 10 

s charakterem mírně  teplý s průměrným úhrnem srážek dle 

dlouhodobého sledování ve stanici Lipník nad Bečvou cca 641 

mm.Podle stanice Hranice na Moravě  se průměrná teplota pohybuje 

kolem 8,0˚C.   [2,3] 

  

 
 

2.3.2 Klimatické poměry 
 
 
 
Z hlediska klimatu můžeme oblast charakterizovat jako mírně  teplou, 

okrsek mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový. 

Teplota průměrná : 
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•  roční ……………    + 8,0 °C 
•  lednová ………..     - 2,5 °C 
•  červencová ……  + 18,0 °C 
 

Průměrné měsíční srážky (viz tabulka č .1). 
 

Tabulka č. 1 - Průměrné měsíční srážky 

 
Úhrnné roční srážky : 650 mm 

Průměrná doba trvání sněhové pokrývky : 55 dní               [4] 

 

 

2.4 Geologická charakteristika ložiska 
 
 
 
      Lokalita náleží do komplexu flyšových hornin moravskoslezského 

paleozoika (kulmu).Hlavní těženou horninou je droba ,v podstatné 

míře se vyskytují bř idl ice,prachovce a slepence. 

      Charakteristická droba je šedá ,místy s hnědavým nebo 

zelenavým nádechem , jemnozrnná až středně  zrnitá. Zrnitost se 

zpravidla plynule mění,někde je možno pozorovat gradační zvrstvení. 

Zrna jsou málo opracovaná,tvořená vedle převládajícího křemene 

živcem,slídami a úlomky různých hornin. 

      Nezvě tralá droba je kompaktní tvrdá hornina s výraznou 

lavicovitouodlučností.Mocnost lavic místy dosahuje až několika 

metrů.Př i  zvě trávání v př ipovrchové vrstvě  se barva mění 

v hnědou,postupně  až rezavou a hornina ztrácí na pevnosti(viz 

obrázek č.2 ). 
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obrázek č. 2 - Navětralá hornina v 1. etáži 

 
      Charakterist ická  bř idl ice  je tmavě  šedá,svět le šedě  laminovaná, 

hedvábně lesklá. Jednotl ivé laminy se l iší podílem prachovité složky . 

Jednotl ivá zrna nejsou makroskopicky rozlišitelná.Hornina je 

nevýrazně  bř idl ičnatá , laminy jsou místy jemně  zprohýbané. Bř idl ice 

plynule přecházejí do prachovitých bř idl ic a prachovců  , které jsou 

zpravidla svět lejší.Odlučnost horniny je převážně deskovitá,př i  

zvětrávání v př ipovrchové vrstvě  barva přechází do hnědé až rezavé . 

Na odlučných plochách se objevují rezavé povlaky.Hornina je 

nepevná a má sklon k samovolnému rozpadu. 

      Charakteristický slepenec je šedý až tmavě  šedý . Valouny 

obsažené ve slepencích jsou tvořeny velmi pestrou paletou vyvřelých, 

metamorfovaných a sedimentárních hornin.Tmel je tvořen drobovým 

materiálem. Slepence se na ložisku vyskytují jako vložky ve spodní 

části vrstevního sledu. 
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      Ložisko je výrazně vrstevnaté. Nejspodně jší část vrstevního 

sledu odkrytá VI. etáží je tvořena drobami s občasnými vložkami 

slepenců (výše jsou slepence vzácné).Střední část vrstevního sledu , 

která reprezentuje hlavní základnu pro výrobu drceného kameniva , je 

tvořena převážně drobami s tenkými vložkami bř idl ic a prachovců  .  

Lavice drob zde dosahují metrových mocností.Nejvyšší část 

vrstevního sledu je budována málo mocnými lavicemi drob s četnými 

vložkami bř idl ic a prachovců  .  Tato partie je odkryta v j ihovýchodní 

části lomu a vzhledem k velmi strmému sklonu vrstev zasahuje od I. 

až na VI.etáž.Tato partie ložiska je využitelná pouze k výrobě  méně 

kvalitních výrobků. 

      Celý sedimentární komplex je výrazně zvrásněný.Dokumentovány  

byly dvě antikl inály a dvě  synklinály. Osy vrás probíhají ve směru JJZ 

SSV , v severní části lomu se   stáčejí do směru JZ-SV .  

     .  Místy , hlavně  ve východní části lomu, jsou vrstvy zprohýbány 

řadou dílč ích vrás . Sklony vrstev v křídlech vrás dosahují 50˚  

s výjimkou východní části lomu , kde  jsou sklony velmi strmé a 

vrstvy někdy až  překotné . V této parti i  ložiska  jsou někdy vrstvy až 

chaoticky provrásněné, přerušené řadou lokálních poruch a 

zpřetrhané. 

      Horniny jsou velmi si lně  rozpukané několika systémy vesměs 

strmých puklin.Pukliny jsou průběžné i neprůběžné,velmi často 

nerovné.Spolu s vrstevními plochami vytvářejí systém, podél kterého 

se hornina dobře rozpadá na poměrně  malé kusy . Na některých 

puklinách a vrstevních plochách byla zj ištěna puklinová 

mineralizace(křemen,karbonát) . Některé pukliny jsou otevřené a 

uvedené minerály pokrývají jej ich stěny v podobě  drobných krystalků .  

Pukliny mají často hnědé ,rezavé nebo černé povlaky . Některé 

pukliny a vrstevní plochy nesou zřetelné stopy 

pohybu(rýhování),podél některých byl zj ištěn vzájemný posun vrstev. 

      Na ložisku byly dokumentovány četné poruchy . Směr těch 

nejvýznamně jších je blízký směru vrásových os. Poruchy dosahují 
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mocnosti prvních desítek cm . Hornina v nich je rozlámaná až 

podrcená a někdy i detailně   chaoticky provrásněná . Poruchy jsou 

tvořené soustavou  paralelních nerovných  puklin a jsou vyplněné 

drcenou alterovanou horninou, která v centru poruch přechází až 

v mylonit . Některé poruchy jsou zahnuté nebo zalomené. Pukliny 

v poruchách jsou místy vyhojené křemenem nebo karbonátem. 

      Rozpadavost drob je kvádrovitá(kombinace strmých puklin a 

vrstevních ploch),rozpadavost bř idl ic a prachovců deskovitá až 

lupenitá.Kusovitost horniny v rozvalu je v důsledku silného rozpukání 

zpravidla velmi dobrá. 

      Svrchní partie ložiska jsou zvětralé až navě tralé. Zóna zvětrávání 

zasahuje do hloubek až  prvních desítek metrů  (I.,II.etáž) . V západní 

části ložiska je zvě tralá zóna mocně jší .  Přechod  zvě tralé horniny do 

nezvětralé je pozvolný , v dokumentaci stěn není možno zvětralou 

zónu objektivně  vymezit. V j ihovýchodní části ložiska se vyskytuje 

relikt j í lovitohlinitých štěrkopísků,které jsou řazeny k neogénu . 

Kvartérní pokryv ložiska tvořený kamenitou hlínou a kamenito-

hlinitými sutěmi nebyl zaznamenán. [1] 

 

 

  2.5 Hydrogeologická charakteristika ložiska 
 

         
     Ložisko kameniva Podhůra se nachází v hydrogeologickém rajónu 

XIX, XX R-39°-. Neogénní uloženiny jsou součástí Moravské brány. 

Z hydrogeologického hlediska jde o kompaktní horniny s poměrně  

nízkou propustností, puklinového typu. Oběh prostých podzemních 

vod je v těchto horninách velmi omezený. Propustnost hornin závisí 

na četnosti všech druhů ploch nespojitosti,  jej ich propojenosti, 

rozevření a kvalitě výplně .  

     Aktivně jší oběh podzemních vod je vázán na zvě tral inový plášť, 

pásmo př ipovrchového rozpojení puklin a tektonické zóny. Jde tedy 

především o mě lký oběh podzemních vod nad místní erozivní bází. 
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Dílčí  hydrogeologické struktury se zpravidla formují nepří l iš odchylně  

od hydrografických, hladina podzemní vody bývá zpravidla konformní 

s rel iéfem terénu. 

     Území je poměrně  chudé na zdroje prostých podzemních vod. 

Hluboký oběh na mimořádně  propustných zlomových trhl inách je 

jevem zcela výjimečným. Prameny jsou až na nepatrné výjimky zcela 

ojedině lými drobnými výrony si lně  kolísavé vydatnosti. Hodnota 

specif ického odtoku je udávána v rozmezí 2-3 l s-1 .  km-2, dlouhodobý 

koeficient odtoku podzemní vody se pohybuje kolem 10 %. Podzemní 

voda má možnost akumulace relativně  blízko povrchu, v místě  

nepropustných jí lů  nad rozpukanými drobami. Bude převážně  

dotována atmosférickými vodami, na jej ichž množství bude reagovat. 

     Statické zásoby podzemních vod v horninách na ložisku jsou 

nepatrné, zahrnují podzemní vody vyplňující prů l iny zvětral inového 

pláště  v př ipovrchové zóně rozpojení a v tektonických zónách.Reliéf 

v bezprostředním okolí je značně č lenitý se strmými spádovými 

poměry , takže většina atmosférických srážek odtéká povrchově ,  jen 

malá část infi l truje do skalního masívu.  

     Zde pak prosakuje až ke spojité hladině  podzemní vody a 

postupuje ve směru maximálního hydraulického spádu k místní 

erozivní bázi. Ve vlastní lomové stěně  se soustředěné ani rozptýlené 

vývěry prakticky neobjevují, podzemní voda vstupuje ve formě  

skrytých příronů  do nivních sedimentů  a pozdě j i  do říčního toku. 

     Pokryvné útvary tvořené zvětralým kulmským eluviem a relikty 

neogénu nejsou př í l iš dobře propustné, místy v nich dochází 

k akumulaci podzemních vod s volnou hladinou.  Na území ložiska 

nejsou žádné povrchové toky ani stálé prameny č i  j iné vodní zdroje.             

V j ižním předpolí těžebny je terén rozbrázděn několika bezvodými 

stržemi. V bezprostředním okolí od těžebny protéká bezejmenný 

potůček v nadmořské výšce cca 230 m.n.m. Erozivní bázi 

v nadmořské výšce 225 m tvoří řeka Bečva, vzdálená  asi 1,5 km.  [4] 
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2.6 Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

 
 
 
   Surovina odpovídá kvalitativním požadavkům norem ČSN EN 12620 

(kamenivo do betonu) , ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi 

a povrchové vrstvy pozemních komunikací , letištních a j iných 

dopravních ploch). ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi a 

směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 

komunikace) a ČSN EN 13450 ( kamenivo pro konstrukční vrstvy 

tě lesa železničního spodku ). 

     Podíl prachovců  a bř idl ic velmi snižuje kvalitu 

suroviny.V povrchových partiích ložiska je kvalita suroviny snížena 

v důsledku zvětrávání . Surovina s vyšším podílem prachovců  a 

bř idl ic  a taktéž surovina ze svrchních partií  ložiska je využívána pro 

kvalitativně  méně náročné výrobky. [1] 
 
 

  3. SOUČASNÝ STAV DOBÝVÁNÍ A ÚPRAVY 
  

 
3.1 Parametry těžebních a skrývkových řezů,generální svahy 
 

 
     Na lokalitě  kamenolomu Podhůra vznikl těžební č inností 

stěnovojámový lom s projektovanými etážemi v úrovních( viz tabulka 

č .2). 
Tabulka č. 2 - Parametry etáží 

ETÁŽ  
 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA  
 

VÝŠKA ETÁŽE  
 

 I .  těžební etáž  312 m.n.m       do 25m 

II. těžební etáž  297 m.n.m.           15m 

III. těžební etáž  282 m.n.m.           15m 

IV. těžební etáž  267 m.n.m.           15m 

V. těžební etáž  250 m.n.m.           17m 

VI. těžební etáž  229 m.n.m.           21m 
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     Šířka pracovních plošin na etážích je určena v provozní 

dokumentaci se zřetelem na zajištění stabil i ty dobývacích, 

nakládacích strojů,dopravních strojů pro zajištění bezpečnosti práce 

a provozu na jednotl ivých etážích. 

     Skrývky na ložisku jsou reprezentovány shrnutelnými aluviálními a 

deluviálními hlínami kvartérního stář í a relikty neogenních sedimentů.  

Mocnost kvartérních skrývek je převážně do 10m,průměrně  pak 

dosahují mocnosti 5,7m . Stří l i telné skrývky dosahují v jednotl ivých 

výpočtových blocích hodnoty od 0 do 7,5 m . Společně pak 

v některých částech ložiska (j ižní a západní předpolí lomu) dosahují 

mocnosti shrnutelných a stř í l i telných skrývek 17 až 20m.Konečný 

svah skrývkového řezu se bude pohybovat v rozmezí 35˚-

50˚.Generální svah lomu je stanoven pro ukončení hornické č innosti 

na ložisku na cca 50˚.   [3] 

 
 

3.2 Současný stav úpravy a zušlechťování 
 
 
 
      Rubanina  je  podávána  z násypky na  odhliňovací  diskový třídič  

BRAUER 1250x2000 .Odval dále postupuje na druhý stupeň  odhlinění 

vibrační tř ídič  SVEDALA DF 2012,kde propad pokračuje pásovou 

dopravou do zásobníku odvalu.Odhliněná surovina z diskového 

tř ídiče je primárně  podrcena v čelisťovém drt ič i  DCD 1250x1000 a 

pásovým dopravníkem je dopravena k prvnímu stupni sekundárního 

drcení v kuželovém drtič i  DKT H 1200 HR.Ještě  po cestě  se k tomuto 

materiálu př idá přepad z druhého stupně  odhlinění. Po předrcení 

v kuželovém drtič i  je surovina dopravována do dvou velkokapacitních 

zásobníků  OZK (430 + 250 m³).Odtud je surovina podávána 

vibračními podavač i  na druhý stupeň  sekundárního drcení,který 

představuje kuželový drt ič SVEDALA H 4000 EC. 

     Sekundárně podrcená surovina je pásovou dopravou dopravována 

na  sekundární  třídírnu, konkrétně na trojsítný  třídič SVEDALA VP 3 
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2000x6000.Nadsítné , t j . frakce >63mm, je předrcováno , frakce 32-63 

je  dopravována  do  zásobníku (250 m³ ),nebo se vrací na předrcení. 

Frakce 16-32  pomocí  vibračního  podavače a  pásového  dopravníku  

pokračuje do vyrovnávacího zásobníku třetího stupně  drcení . Propad 

z tohoto třídiče,tj. frakce 0-16, je dopravována pásovým dopravníkem 

na dvojsítný tř ídič SDT 2200x4000. Zde je odtř ízen propad ,t j .  frakce 

0-4 a frakce  4-8 do zásobníků  ( oba po 115 m³) , frakce 4-8 a 8-16 

může být poslána  pásovým  dopravníkem na  terciární  drcení . Na 

sekundární třídírně  je možné z frakcí 0-4,4-8,8-32,32-63 poskládat 

pomocí míchacího pásu l ibovolnou frakci a tu následně  nasypat na 

korbu nákladního auta. 

      Frakce  4-32 , která  se shromažďuje  ve vyrovnávacím 

zásobníku (60 m³), je pomocí vibračních podavačů dávkována do 

terciárních drt ičů  DKT 900 GA a KDH 900 GS . Terciárně  podrcená 

surovina je dopravována k vytřízení na (f inální) terciární tř ídírnu , kde 

se nejprve roztř ídí na dvojsítném tř ídič i  DRAGON VD2 

1500x4000.Nadsítné, t j . frakce > 22 mm se vrací zpět  na přetřízení , 

frakce 16-22 je pomocí skluzu dopravována do zásobníku (115 m³). 

Propad z tohoto tř ídiče,t. j .  frakce 0-16 je dopravována pásovým 

dopravníkem na dvojsítný třídič  DRAGON  VD2 1500x6500 . Přepad , 

t j .  frakce 11-16 a 8-11, jsou dopravovány skluzy do zásobníků  (115 

m³) . Propad z tohoto třídiče, t j.  frakce 0-8, dále postupuje pásovým 

dopravníkem na poslední dvojsítný třídič  SDT 2200x4000 , kde jsou 

vytřízeny a skluzy dopraveny do zásobníků  (115 m³) frakce 4-8 a 0-4. 

Frakce o spodní hranici zrnitosti větší než 11 mm je možné systémem 

klapek ve skluzech posílat zpět  na terciární předrcení . Uzavřením 

skluzu do zásobníku 11-16 je možné vyrábě t  frakci 8-16.Vyrobené 

drcené kamenivo je shromažďováno v ocelových zásobnících . Odtud 

je periodicky vyváženo vozidlem technologické přepravy na skládky 

hotových výrobků  nebo je dopravováno pomocí expedičních  vozidel 

přímo k odběratelům. Skládky hotových výrobků  se nacházejí ve 

vzdálenosti 100 až 500 m od výsypných míst. 
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     V kamenolomu Podhůra  je zaveden  dvousměnný provoz ( ranní a  

odpolední směna ). V současnosti je v provozovně  zaměstnáno 16 l idí 

v dě lnických profesích a 3 technickohospodářští pracovníci.Průměrná 

roční výroba kameniva (č istá výroba),zj ištěná za období od roku 

2005,č iní cca 600 000 tun. Průměrná roční hrubá výroba č iní za 

stejné období cca 700 000 tun. Z uvedeného vyplývá , že průměrné 

roční ztráty č iní 100 000 tun, t j .  cca 15 % z celkové výroby. Ztráty 

reprezentují obyčejné neprodejné drtě  ,  vytř íděná prosívka,vytříděné 

hlinité příměsy a odprašky z odsávání . Tyto nevhodné hmoty jsou 

ukládány v j iž dotěžené východní části lomu PODHŮRA III.. 

    Uvedený popis úpravy a zušlechťování je zřejmý z technologického 

schématu současné l inky (viz obrázek č.3) a ze soupisu strojního 

zařízení technologické l inky ( tabulky č .3,4,5,6,7 ).       
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Obrázek č. 3 - Schéma současného stavu technologické linky 
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Soupis strojního zařízení technologické l inky Kamenolomu Podhůra: 
 

 
Tabulka č. 3 - Drtiče 

Teoretický 
výkon Štěrbina Příkon 

el. motoruč. Typ 
m3. h-1 mm kW 

8 
Primární čelisťový drtič DCD 1250 x 

1000 170 – 230 130.– 190 132 

21 Kuželový drtič Svedala H 4000 EC 250 – 330 26 – 46 250 

22 Kuželový drtič DKT 1200 HR 200 – 350 40 – 65 110 

30 Kuželový drtič KDH 900 GS 45 6 – 14 130 
31 Kuželový drtič DKT 900  GA 75 8 – 14 75 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabulka č. 4 - Třídiče 

č. Příkon el. motoru 

 

Typ 

kW 

3 Odhliňovač BRAUER BRR 1250 x 2000 15,0 

5 Odhliňovací třídič Svedala DF 2012 XH 11,0 
36 Třídič DRAGON VD 2   1500 x 4000 15,0 
38 Třídič DRAGON VD 2   1500 x 6500 15,0 

40 Třídič PS SDT 2200 x 4000 2 x 7,5 

42 Třídič SVEDALA  VP3 2000x6000 37,0 

45 Třídič PS SDT 2200 x 4000 2 x 7,5 
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Tabulka č. 5 - Podavače 

č. Příkon el. motoru 
 

Typ 
kW 

2 Mechanický vozíkový podavač 11,0 

14 Vozíkový podavač MP 7 5,5 

15 Vibrační podavač VZP 100.020 ADH 7,5 
20 Vibrační podavač VZP 100.020 ADH 2 x 2,5 

28 Elektromagnetický podavač PED 630 x 
1600 2,5 

29 Elektromagnetický podavač PED 1000 x 
1600 3,0 

34 Vibrační podavač VZP 080.015 ADH 2 x 2,5 
55 Vibrační podavač VZP 080.015 ADH 2 x 1,5 

 
 

 
 

Tabulka č. 6 - Zásobníky 

č. Teoretický 
objem 

 

Typ 

m³ 

1 Ocelová násypka primárního drtiče 50 

7 Expediční zásobník odhlinění 94 

12 Vyrovnávací zásobník OZK 250 
13 Vyrovnávací zásobník OZK 430 
18 Vyrovnávací zásobník Svedaly H 4000 EC 20 

27 Vyrovnávací zásobník před drtiči KDH a 
DKT 60 

33 Vyrovnávací zásobník před finálním 
tříděním 30 

49 Expediční zásobník 115 
50 Expediční zásobník 180 
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Tabulka č. 7 - Dopravníkové pásy 

           Šířka
 

Délka 

Příkon 
el.motoru

. č. Typ 

mm m kW 

4 Dopravník D4 1000 17,3 5,5 

6 Dopravník D5 800 107,5 7,5 

9 Dopravník D1 1000 29,5 7,5 

56 Dopravník D1a  pojízdný 1000 30,0 7,5 

57 Dopravník D1b 1000 28,0 7,5 

10 Dopravník D2  1000 127,0 2 x 7,5 

11 Dopravník D101  pojízdný 1000       19,0    4,0 

16 Dopravník D102 1000 20,0 15,0 

17 Dopravník D105 1000 67,0 22,0 

19 Dopravník D3  reverzní 1000 21,9 11,0 

23 Dopravník D103 1000 8,0 4,0 

24 Dopravník D104 800 29,2 11,0 

25 Dopravník D104  reverzní 800 30,8 11,0 

26 Dopravník D106 1000 123,3 37,0 

32 Dopravník D6 1000 35,3 7,5 

35 Dopravník D7 1000 106,5 30,0 

37 Dopravník D8 800 33,3 7,5 

39 Dopravník D9 800 31,0 5,5 

41 Dopravník D10 800 143,0 30,0 
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43 Dopravník D111 800 90,0 22,0 

44 Dopravník D107 800 24,0 7,5 

46 Dopravník D109 800 14,0 4,0 

47 Dopravník D110 800 40,9 11,0 

48 Dopravník D108 800 6,1 4,0 

51 Dopravník D113 650 5,6 5,5 

52 Dopravník D114 650 5,6 4,0 

53 Dopravník D115 650 5,6 4,0 

54 Dopravník D112 1000 53,2 
15,0 

 

 

3.3 Mechanizace a elektrizace 
 
 
 
      Nakládka   kameniva   je  uskutečňována  pomocí  dvou  pásových 

hydraulických rypadel  LIEBHERR R 944 C SHD s objemem nakládací 

lopaty 2,5 m³( viz obrázek č .  4 ). Teoretický hodinový výkon rypadel 

je dle použité lopaty 150-600 m³. 

    Urovnávání terénu po odstřelu,srovnávání lomových etáží a 

nakládka kameniva z volně ložených skládek se uskutečňuje pomocí 

čelního nakladače VOLVO B 180 C s objemem nakládací lopaty 

4,3m³.  
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Obrázek č. 4 - Lopatové rypadlo LIEBHERR  R 944 C SHD 

 

   Návoz rozpojené horniny z  rozvalu k primárnímu drcení je 

prováděn technologickými vozidly dodavatelské organizace. 

 

     Typy navážkových vozidel: 

 

-  TATRA JAMAL  6x4         ( nosnost nákladu 23 tun) 

-  TATRA    815    8x8         ( nosnost nákladu 24 tun) 

-  TATRA    815    4x4         ( nosnost nákladu 13 tun) 

 

     Vyvážka  hotových  výrobků  ze zásobníků na volně ložené skládky 

je uskutečňována jedním vozidlem typu TATRA JAMAL téže 

dodavatelské organizace ( nosnost nákladu je 20 tun).   

      Pro pracovníky  dílen je k dispozici  vysokozdvižný  vozík   DVHM  

3222 TM , který je  používán př i  opravách vzhledem k velikosti a váze 

použitých náhradních dílů .   
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     K dopravě  pracovníků,nářadí a materiálu je používán traktor 

ZETOR 72 11 . K provádění úklidu v prostoru technologické l inky a 

skládek hotových  výrobků   je  používáno  malé  univerzální rypadlo 

UNC 050. Kropení lomových komunikací a výjezdů  z lomu je 

prováděno dodavatelsky kropícím vozem LIAZ ( objem nádrže na 

vodu 7 m³). 

     Kamenolom Podhůra je si lově napájen elektrickou energií  

z přívodního venkovního vedení 22 kV . Na hranici pozemku 

kamenolomu je přívodní větev svedena pod povrch a vedena kabely 

v zemi až do zděné trafostanice.V trafostanici se napě t í  22 kV na 

dvou transformátorech o výkonu 2x630 kVA převádí z 22 kV na 0,4 

kVA . Z transformační stanice je proveden rozvod nízkého napě t í  

k jednotl ivým spotřebičům kabely  přes hlavní rozvodny a podružné 

rozvaděče u jednotl ivých výrobních objektů  .  Provozní osvě t lení 

kamenolomu je vyvedeno z hlavní rozvodny lomu kabelovou trasou 

k jednotl ivým osvět lovacím tě lesům .  [3] 

 

 

3.4 Stavy zásob výhradního ložiska 
 
 
 
     Na ložisku byl v minulosti proveden geologický průzkum v několika  

etapách . Současně   vyhodnocené zásoby na ložisku jsou vykazovány 

na základě   poslední geologicko - průzkumné práce a nového výpoč tu  

geologických a vytěžitelných zásob. 

    K 31.12.2009 byl stav zásob vedený v bilanci zásob výhradního 

ložiska nerostných surovin prostřednictvím „ Ročního výkazu o 

pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin “ Geo 

(MŽP ) V 3 – 01 následující: 

 

     Zásoby v dobývacím prostoru………………….12 865 000 m³ 

     Využitelné zásoby ……………………………….  7 439 000 m³ 
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     K úbytku zásob bude docházet postupně   vl ivem pokračující těžby 

ložiska . S převody zásob se na ložisku Podhůra v současné době  

nepočí tá.  

     Př i  předpokládané roční těžbě  700 000 tun ( 265 151 m³ ) bude 

7 439 000 m³ vytěžitelných zásob vydobyto za zhruba 28 let. 

V předstihu budou odstraňovány skrývkové horniny a souběžně  

horniny původní.  [5] 

       

3.5 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 
 
 
 

Tabulka č. 8 - Množství zásob připravených ihned k dobývání 

ETÁŽ OBJEM 

 I. těžební etáž – 312 m.n.m.     100 000 m³ 

II. těžební etáž – 297m.n.m.    300 000 m³ 

III. těžební etáž – 282 m.n.m.      70 000 m³ 

IV. těžební etáž – 267 m.n.m.              0 m³ 

 V. těžební etáž – 250 m.n.m.      40 000 m³ 

VI. těžební etáž – 229 m.n.m.      70 000 m³ 

CELKEM  580 000 m³ 

 

[6] 

3.6 Dobývací metody  
 
 
     Těžební práce v kamenolomu Podhůra jsou prováděny v souladu s 

 POPD , schváleným OBÚ Brno . 

     Dobývání ložiska vyplývá z charakteru ložiska vyhrazeného 

nerostu (stavební kámen),vhodného pro výrobu drceného kameniva a 

lomového kamene. 

    Ložisko je exploatováno ve třech vzájemně  oddě lených úsecích 

daných bloky zásob suroviny  s názvy pracovišť  PODHŮRA I. , I I .  a 

III. (viz. obrázek č. 5 ). 
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Obrázek č.5 - Rozdělení ložiska do částí PODHŮRA I.,II. a III. 
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     Dobývání  je  prováděno povrchovým způsobem,těžbou v šesti 

projektovaných etážích.Primární rozpojování nerostné suroviny je 

prováděno pomocí trhacích prací velkého rozsahu – clonovými a př i  

otvírkových pracích plošnými odstřely podle generelního technického 

projektu odstřelů  .Do roku 1973 na ložisku převažovaly komorové 

odstřely realizované v lomech PODHŮRA I a II ,  pozdě j i  ,  kdy se na 

ložisku změnily podmínky ( konfigurace ložiskového území apod.), 

bylo v převažující míře používáno hromadných clonových a v menší 

míře i plošných odstřelů ( př i  otvírkových pracích).Komorových 

odstřelů  j iž bylo používáno spíše výjimečně  ( poslední 52. komorový 

odstřel byl uskutečněn v roce 1977). 

     K přechodu od komorových k clonovým odstřelům došlo rovněž z 

důvodu stále se opakujících stížností na působení seismických 

vlivů .V této souvislosti bylo OBÚ Brno stanoveno omezení celkové 

nálože pro jeden odstřel a stanovena maximální nálož na jeden 

časový stupeň  v závislosti na vzdálenosti místa odstřelu od 

stanoveného místa v obydlené oblasti. 

    Trhací práce jsou na ložisku v současné době  prováděny na 

základě  generelního povolení pro trhací práce velkého rozsahu 

vydaného OBÚ Brno pod č. j .  1751/80 ze dne 12.5.1980. 

     Sekundární rozpojování nadměrných kusů  je prováděno buď  

trhacími pracemi malého rozsahu,nebo pomocí pneumatického 

bouracího kladiva . Rozpojování nadměrných kusů  pomocí bouracího 

kladiva v posledních deseti letech zcela převyšuje nad rozpojováním 

pomocí trhacích prací . Trhacích prací malého rozsahu je používáno 

spíš pro l ikvidaci zátrhů  a převisů  (zaj ištění bezpečnosti provozu) a 

pro zarovnávání plata těžebních etáží . Pro trhací práce malého 

rozsahu je vypracován technologický postup , který podrobně 

stanovuje postup př i  sekundárním rozpojování horniny. 

     Maximální nálož  současně  odpálených  povolených průmyslových 

trhavin nesmí přesáhnout 200 kg a jednotl ivá nálož nesmí přesáhnout 
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50 kg . U sekundárního  rozpojování kamenů  nadměrné velikosti musí 

být dodržena podmínka , že maximální celková nálož povolených 

průmyslových trhavin použitých pro jeden odstřel pomocí pří ložných 

náloží nepřesáhne 7,5 kg . 

      K vytyčování  a kontrolním  měřením trhacích  prací byly v lomu 

stabil izovány čtyř i  měř ické body v jednotném trigonometrickém 

systému katastrálním . Sklad trhavin se na ložisku nenachází ( byl 

odstraněn v roce 1999).Z tohoto důvodu jsou trhaviny k jednotl ivým 

trhacím pracím dováženy dopravou ADR př ímo ze skladů  výrobce 

trhavin. 

    V současné době  trhací práce na ložisku Podhůra provádí 

dodavatelská organizace , která je vybavena několika univerzálními 

vrtacími soupravami (viz obrázek č .6).K provádění vrtů jsou 

používány vrtací soupravy s ponorným vrtacím kladivem nebo 

soupravy s horním vně jším kladivem ( v menší míře ) . Průměr 

prováděných vrtů  se pohybuje v rozmezí od 80 do 115 mm .   [7] 
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Obrázek č. 6 - Vrtací soupravy 

 

4. NÁVRH NA ÚPRAVU TECHNOLOGICKÉ LINKY PRO 
ÚPRAVU KAMENIVA 

 
 
 

4.1 Historie technologické linky na úpravu kameniva 
 
 
 
     Původně  byly na ložisku Podhůra dvě samostatné (na sobě  

nezávislé) technologické l inky. Jedna byla situována v prostoru 

Podhůra II a druhá v části Podhůra I .  Obě  l inky byly od sebe 

vzdálené asi 200 m . 

    Jelikož technologická l inka v Podhůře II ( celodřevěná konstrukce) 

byla v roce 1981 téměř celá zničena požárem,bylo potřeba nahradit 

její chybě j ící kapacitu . I z toho důvodu , že část ložiska Podhůra II 

byla v té době  j iž značně  vytěžena , bylo rozhodnuto , že se 

poškozená technologická l inka j iž nebude obnovovat .  
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     V roce 1983 byla provedena rekonstrukce technologické l inky 

v části Podhůra I s cílem zvýšit kapacitu výroby tak,aby byla pokryta 

kapacita obou předešlých samostatných provozů .  Tato nově  

vybudovaná technologická l inka mě la roční výrobní kapacitu cca 

300 000 tun drceného kameniva. 

    V roce 1994 pak byla realizována výměna primárního čelisťového 

drt iče V-8-2N za dvouvzpěrný čelisťový drt ič  DCD 1250x1000 , který 

taktéž pochází z produkce nedalekých Přerovských strojíren. Tento 

typ drt iče je součástí technologické l inky až do současnosti .  

Provedená úprava znamenala další zvýšení produkce  drceného 

kameniva na cca 400 000 tun ročně.  

     Již koncem devadesátých let minulého století však i tato 

technologická l inka nestač i la pokrýt stále se zvyšující požadavky 

hlavních odběratelů  na kvalitu i kvantitu vyráběného produktu. 

     Př i  zavážce cca 150 t/hod.  průměrné suroviny,odhlinění po 

primárním drtič i  pod 45 mm a výrobě  frakcí 0-4 , 4-8 , 8-11 , 11-22 

mě la l inka zejména tyto základní nedostatky : 

 

  - nedostatečné odhlinění materiálu , zejména př i  těžbě méně  

kvalitních partií  ložiska a tím zhoršená kvalita zejména frakce         

0-4 (míra zahlinění) 

 - míšením produktu drcení druhého a třetího stupně  docházelo 

k snížení tvarové kvality frakcí. 

  - závěrečné třídění,zejména třídič  HT 1500x4000,byl přetížen 

s následným vznikem zvýšeného podílu podsítného ve frakci 

 - sekundární drt ič DKT 1200 HR nedokázal splnit požadavek českých 

drah na frakci 32-63 BI (nedostatečný tvarový index ) 

 

     Z těchto důvodů  byla v roce 2001 provedena další rozsáhlá 

rekonstrukce technologické linky. 

     Odhliňovač  JOJA 1000x2000 byl nahrazen dvoustupňovou vě tví 

odhlinění (diskový odhliňovač  BRAUER 1250x2000 a vibrační třídič  
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DUO-FLOW DH 2012 ). Sekundární drt ič  DKT 1200 HR byl nahrazen 

kuželovým  drt ičem  SVEDALA  H-4000 EC s novým  předzásobníkem  

( 430 m³ ) . Za druhým stupněm drcení byla vybudována nová třídírna 

s dvěma třídič i  (VP 3 2000x6000 a SDT 2200x4000) a č tyřmi 

zásobníky ( 250 m³ + 3x115 m³ ). Tato tř ídírna rozdě luje produkt 

z druhého stupně  drcení na frakce 0-4 , 4-8, 8-32 a 32-63 s možností 

jej ich l ibovolného míšení pomocí míchacího expedičního pásu.Frakce 

8-32 (nebo frakce 4-32) pokračuje dále na třetí stupeň  drcení . frakce 

32-63 je posílána skluzem do zásobníku ( 250 m³ ) nebo spolu 

s přepadem > 63 mm se vrací zpě t na druhý stupeň  drcení .  

     Brzy po spuštění této technologické l inky se ovšem projevil 

zásadní problém . Surovina z primárního drtiče o velikosti 0-250 mm 

se velmi často začala usazovat v horní části drtící komory nového 

sekundárního drtiče SVEDALA H-4000 EC ( tzv. klenbování ).Tyto 

závaly se musely obsluhou ručně  odstraňovat a mě ly za následek cca 

tř icetiprocentní časové prostoje . Situace se řešila snížením výstupní 

štěrbiny na primárním drtič i  DCD 1250x1000 . Realizované opatření 

však bylo úč inné jen př i  těžbě  rubaniny z navětralejších částí ložiska. 

     Proto bylo narychlo v roce 2002 navrženo technické řešení , které 

mě lo tento dost podstatný problém vyřešit .Kamenivo za druhým 

stupněm drcení bylo nutno zdrobnit na velikost zrna do cca 200 mm . 

Z tohoto  důvodu  byl  v prostoru  vedle  primární  drtírny instalován 

j iž dříve vyřazený kuželový drtič  DKT 1200 HR . Instalace drtiče si 

vyžádala  vložení  dvou  nových dopravníkových  pásů  D1a a D1b . 

Dopravník D1a ke kuželovému drtič i  DKT 1200 HR byl umístěn na 

speciální nosnou konstrukci , po které je možno pásový dopravník 

pomocí lanového navijáku posouvat po pojezdových kladkách . 

V př ípadě opravy č i  poruchy drtiče DKT 1200 HR je dopravník D1a 

přemístěn do polohy „ vysunutý “. Po dobu opravy není přerušena 

výroba kameniva a tok materiálu probíhá po dopravníkových pásech 

D1 a D2 do zásobníků   OZK  ( 430 m³ a 250 m³ ) .  Tato dodatečně 
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provedená úprava ( vsunutí dalšího sekundárního drtiče ) zcela 

odstranila vytváření závalů  na drtič i  SVEDALA H – 4000 EC .  

     Technologická l inka z roku 2001 (včetně úpravy z roku 2002 ) 

přetrvala beze změn až do dneška ( viz obrázek č.7 ) .  

 

 
Obrázek č. 7 - Pohled na současnou technologickou linku 

 
 

4.2 Odůvodnění potřeby rekonstrukce stávající technologické 
linky 

 
 
     Mů j  návrh rekonstrukce současné technologické l inky bude řešen 

na základě  celé řady nových skutečností , které za časové období od 

poslední rekonstrukce vznikly .  

 

1. Ukončení  prací  na  drážním  koridoru skonč i la poptávka po frakci 

32-63 . 
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2.  Vyšší poptávka po frakcích 0-4,4-8,8-11,8-16,11-16,11-22,16-22 ,             

pro potřeby betonáren a obaloven živičných směsí . 

3. Vysoká poptávka po frakci 0-150 a 0-32 . 

4. Požadavek na  výrobu  frakcí potřebných  pro MZK ( mechanicky 

zpevněné kamenivo ) .  

 

     Také současný stav rozfáranosti ložiska naznačuje potřebu 

urč i tých změn v technologii zpracování kameniva . Od roku 2003 

byla ve velkém rozsahu vytěžena 1. etáž v západní a východní části 

ložiska.Tato vytěžená surovina byla použita v převážné většině do 

podkladových vrstev nově  budovaných silnic a dálnic a př i  výstavbě 

mimoúrovňových křížení dopravních staveb .  

     I I .  etáž ve východní části ložiska je po stránce použitelnosti 

dostačující k výrobě  drtí pro betonárny a obalovny živičných 

směsí.Naproti tomu surovina v 2. etáži v západní části ložiska se 

projevila svou nevhodností pro výrobu kvalitních drtí . Hornina v této 

části ložiska je dosti navětralá ,s příměsí slepenců  ,  pískovců  a 

bř idl ic . Přesto se hornina z této části ložiska velmi osvědč i la 

zejména př i  výrobě  frakce 0-150 (vyráběna na „ prohlášení výrobce“) 

a částečně  také př i  výrobě  štěrkodrtí frakce 0-32 a 0-63 (vyráběny 

na „ prohlášení o shodě  “).     

 

4.3 Návrh optimálního řešení 
 
 
 
     Za optimální návrh rekonstrukce technologické linky považuji 

takový , který odstraní  výše  uvedené problémy a nedostatky , př i  

zachováni řady výhod stávající technologie . Pro optimální řešení 

technologie  jsem proto  navrhl úpravu zař ízení tak , aby  

technologická l inka byla schopna vyrábět  jak kamenivo pod 22mm 

vysoké kvality a množství , tak štěrkodrtě   0-32 , 0-63 , 0-150 , 

případně i  kamenivo nižších parametrů  podle momentální poptávky . 
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     Technologické řešení úpravy l inky spočívá ve výměně  

sekundárního drtiče  SVEDALA H  4000  EC za  nový  kuželový drtič  

SANDVIK CS 440 C . Tento typ drtiče má vě tší vstupní štěrbinu než 

dosavadní drt ič  SVEDALA H-4000 EC a proto je schopen pojmout bez 

problému i zrna o velikosti až do 350 mm.Instalací tohoto nového 

drt iče může být odstaven  z  provozu drtič   DKT 1200 HR a tím 

ušetřeny nemalé náklady na jeho provozování. Jelikož drtič  SANDVIK 

CS 440 C má o cca 5000 kilogramů vě tší  hmotnost , bude  stávající 

ocelová nosná konstrukce drtiče na několika místech zesílena a 

vyztužena . 

     Stávající  sekundární  drtič   SVEDALA H   4000 EC  bude  pouhou 

změnou drtícího pláště na typ EF( f ine – jemný ) použit  jako terciární  

drt ič . Bude přemístěn na místo dnes stojícího  terciárního drt iče DKT 

900 GA . Drtič  DKT  900 GA   bude   odinstalován   včetně   ocelového 

svařovaného podstavce . Pro drtič  SVEDALA H 4000 EF  bude 

vyrobena nová  nosná  ocelová  konstrukce , která  bude  chemickými  

kotvami př ipevněna na stávající železobetonovou desku terciární 

drtírny . 

      Také stávající elektromagnetický podavač PED 1000 x 1600 bude 

nahrazen  novým , výkonně jším vibračním podavačem VZP ADH 800 

x1500. 

      Druhý terciární  drt ič KDH 900 GS  bude  osazen drtícími nástroji 

z  nově jšího typu drtiče  KDC 900  GH . Tyto nové drtící nástroje byly 

speciálně  vyvinuty  v  Přerovských strojírnách pro použití do starších 

drt ičů typu KDH .  

     Výše  popsanými  změnami na třetím  stupni drcení  dojde téměř  k 

zdvojnásobení  produkce kvalitních drtí . Hodinový  výkon obou drtičů  

na třetím stupni drcení bude dohromady cca 200 tun .  

     Aby  bylo zaj ištěno  dostatečné  množství  materiálu na  vstupu do 

třetího stupně   drcení , navrhuji  změnu  vstupní  frakce na  4 - 45  ze 

současné vstupní frakce 4 – 32 . Tohoto bude dosaženo přesítováním 

tř ídiče SVEDALA  VP 3 2000x6000  za  sekundárním stupněm drcení. 
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Prostřední třídící plocha bude přesítována na okatost 45mm a spodní 

tř ídící plocha na  okatost 32 mm .  Př i  naplnění zásobníku frakce 32 – 

63  dojde k rozdě lení  frakce na  hranici 45 mm . Frakce 32 – 45 bude 

pomocí skluzu pokračovat na třetí stupeň  drcení.Frakce 45 – 63 spolu 

s přepadem  vě tším  než  63 mm  se bude vracet  zpět   na přemletí. 

Propad , frakce 0 – 32,postoupí  pásovou  dopravou na tř ídič  

SDT2200x 4000. 

     Protože  přemílání frakce 45 – 63  a   přepadu  vě tšího než 63 

mm na sekundárním drtič i  SANDVIK CS 440 C,př i  výstupní štěrbině  

kolem 35 mm , není pří l iš  efektivní , navrhuji  vybudování  nové  

samostatné přemílací vě tve . Jako drtič   této vě tve  poslouží  j iž  

vyřazený  drt ič  z třetího stupně   drcení DKT 900 ST , který   bude 

opě t  změnou drtících nástrojů   předě lán  na drtič  DKT 900 ST . Př i  

výstupní  štěrbině kolem 20 mm a hodinovém výkonu cca 100 tun  

dokáže zdrobnit pod hranici 45 mm asi 90 % přemílaného materiálu . 

     Drtič  přemílací větve bude i s podstavcem přemístěn asi 12 metrů  

j ižně  na volné místo po drtič i  DKT 1200 HR ,  který byl odinstalován 

v roce 2002 (viz obrázek č.8). Výhodou tohoto umístění je skutečnost 

, že po dřívě jší rekonstrukci   zde   zůstal   mechanický   kladkostroj  

a  dávkovací  pásový dopravník , které budou opě t  využity . 

K zajištění  plynulosti  provozu přemílací  větve   bude  použit  jako  

předzásobník   menší  ze  dvou zásobníků OZK ( 250 m³ ) . 

Přemílaná  frakce bude do předzásobníku dopravována  pomocí nově   

postaveného dopravníkového pásu D 119 o šířce  800 mm . Nový 

pásový  dopravník bude  navazovat na zpětný dopravníkový  pás  D 

111 . Na  jedné  straně  bude  dopravník  D 119 usazen na  

retenčním zásobníku  sekundárního  drt iče  a na druhé  straně   bude 

vsunut  do předzásobníku přemílací vě tve. 
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Obrázek č. 8 - Místo pro instalaci drtiče DKT 900 ST 

 
     Uprostřed bude dopravníkový pás podepřen př íhradovou podpěrou 

usazenou na základovou betonovou patku.Předrcený materiál z drtiče 

DKT 900 ST  bude odváděn nově   sestrojeným pásovým dopravníkem 

D 120 o šířce 800 mm na  dopravníkový  pás D 106 , který ho spolu s 

produktem  ze  sekundárního  drt iče dopraví na třídič  SVEDALA VP 3 

2000x6000 . 

     Další zásadní změnou v technologii úpravy kameniva je 

vybudování velkého zásobníku ( 700 m³ ) , který bude shromažďovat 

frakci 4 – 45 pro třetí stupeň  drcení . Řešení této úpravy l inky 

spočívá v př ivedení frakce 4 – 45 ze staré ( terciární ) třídírny přes 

zasýpací skluz a nový pásový  dopravník  D 116  o šířce 800 mm  do  

zásobníku ( 700 m³ ) .  

     Odtud je frakce 4 – 45  pomocí  reverzního  podávacího pásového 

podavače D 117,o šířce 800 mm přes pásový dopravník D 118 o šířce 

800 mm vrácen k terciárnímu drcení  mimo provoz  ostatní l inky . Oba 
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dopravníky budou uprostřed délky podepřeny příhradovými podpěrami 

uloženými na betonových patkách. Pásové dopravníky mají  navrženo 

napnutí pryžového  pásu  pomocí  gravitační napínací smyčky . 

Zasýpací  skluz je navíc  opatřen  mechanicky nastavitelnou 

klapkou s možností  současného plnění retenčního sila ( 20 m³ ) před 

terciárním drcením a nového zásobníku (700 m³).Př i  reverzním chodu 

podávacího  pásového  podavače pod zásobníkem je možno zásobník 

vypouštět př ímo do př istaveného nákladního automobilu .   

     Poslední změnu technologie si vyžádal enormní nárůst poptávky 

po frakci 0 – 150 ( vyrábí se na základě  „prohlášení výrobce“) . První 

stupeň  sekundárního drcení , drt ič  DKT 1200 HR , navrhuji př i  

standardní výrobě  z technologického cyklu vyřadit .  Př i  výrobě  frakce 

0 – 150 navrhuji však tento drt ič  zařadit zpě t  do technologického 

procesu . Frakce 0 -150 bude vyráběna jen př i  těžbě  z kvalitativně 

horších částí ložiska . Př i  výrobě frakce 0 -150 bude spuštěn do dolní 

pozice pojízdný dopravníkový pás D1a , č ímž se chod materiálu 

přesměruje do drt iče DKT 1200 HR . Pod vynášecí dopravníkový pás 

od drt iče DKT s označením D1b bude podsunut nově  instalovaný 

krátký pojízdný pás D1c o šířce 1000 mm , který nasměruje tok 

materiálu na pásový dopravník D5 . Velikost frakce bude závislá na 

nastavení výstupní štěrbiny z drt iče DKT 1200 HR .  

     Materiál , který propadne diskovým odhliňovačem BRAUER BRR 

1250x2000,s hranicí třídění 150 mm , bude pomocí reverzního chodu 

dopravníkového pásu D4 a skluzu posílán na nově  instalovaný 

dopravníkový pás D4a o šířce 1000 mm. Ten přesypem materiál 

dopraví na dopravníkový pás D5 , kde se spojí s materiálem od drtiče 

DKT 1200 HR . Dopravníkový pás D5 pak takto vzniklou frakci 0-150 

dopraví do zásobníku odhlinění ( 94 m³ ), kde bude odebírána 

expedičními vozidly nebo vozidly technologické dopravy na provozní 

skládku . Výhodou takto provedené úpravy bude vysoký hodinový 

výkon vyráběné frakce ( okolo 500 t/hod. ) , stálá zrnitostní kř ivka a 

výroba mimo provoz ostatní l inky . 
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     Navržené změny technologie jsou patrné z  technologického 

schématu (viz obrázek č.9 ) . Místa úprav jsou vyznačena červeně  .  
 

Obrázek č. 9 - Schéma technologické linky po rekonstrukci 
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5. ROZPOČET A EKONOMICKÁ NÁVRATNOST ÚPRAVY 
TECHNOLOGICKÉ LINKY 

 
 
 

5.1 Rozpočet 
 
 
     Orientační ceny jsou uvedeny v tabulce č .9  
 
 

Tabulka č.9 - Rozpočet 
 

Položka Cena v Kč 

 Drtič  SVEDALA H 4000 EF  (úprava) 800.000

 Drtič  SANDVIK CS 440 C  (nový) 5.800.000

 Drtič  DKT 900 ST  (úprava) 350.000

 Drtič  KDH  900 GH  (úprava) 200.000

 Podstavec drtiče SVEDALA H 4000 EF  (nový) 120.000

 Ocelové konstrukce,skluzy,podpěry,násypky,výsypky (nové) 450.000

 Pás. dopravníky  D1c,D1a,D116,D117,D118,D119,D120 (nové) 2.700.000

 Podavač VZP ADH 800x1000  (nový) 180.000

 Zásobník  700 m³  (nový) 3.250.000

 Zásobník OZK 250 m³  (úprava) 200.000

 Základy  (nové) 850.000

 Elektroinstalace (nová i úpravy) 1.100.000

 Montážní práce 950.000

 Zemní práce 200.000

 Projekt a dokumentace 250.000

Celkem 17.400.000
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5.2 Ekonomická návratnost úpravy technologické linky 
 
 
     Předešlé rekonstrukce technologické l inky byly vždy zaměřeny na 

konkrétní požadavky odběratelů  bez ohledu na typ a charakteristiku 

ložiska . Mů j  návrh je postaven na znalosti a respektování 

geologických poměrů ložiska .  

     Přemíláním frakce 45–90 na samostatné větvi byl dán prostor 

k plnému využití primárního drtiče, bez nutnosti vyrábět  frakci 32-63 . 

Takto upravený sekundární stupeň  drcení je schopen v daleko vě tší 

míře pokrýt potřeby posíleného třetího stupně  drcení . Velký zásobník 

(700 m³) je navržen tak , aby byl naplněn materiálem během dvou 

pracovních směn . Každou třetí pracovní směnu bude potřeba třetího 

stupně  drcení pokryta obsahem tohoto zásobníku . Zároveň  na 

druhém stupni drcení může probíhat výroba štěrkodrtí,nebo na 

zkráceném sekundárním stupni ( DKT 1200 HR ) se může vyrábět  

frakce 0 -150 . 

     Výše popsané změny technologické l inky zvýší asi o třetinu ( 

200 000 tun ) roční produkci kamenolomu . Př i  průměrném hrubém 

zisku 35 Kč  na tunu vyrobeného drceného kameniva to znamená 

zvýšeni ročního hrubého zisku o 700 000 Kč .  Z toho vyplívá , že 

f inanční prostředky investované do úpravy technologické l inky se 

navrátí za dva a pů l  roku provozu .      

 
 

6. ZÁVĚR 
 
 

     Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout optimální řešení 

rekonstrukce technologické l inky na úpravu kameniva v kamenolomu 

Podhůra – dobývací prostor Lipník nad Bečvou . 

     Je zde navržena úprava stávající technologické l inky na základě  

současné poptávky odběratelů  kameniva a také podle potřeb postupu 

otvírky jednotl ivých částí ložiska .  
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     Studie popisuje jednotl ivé návrhy změn hlavně  v sekundární části 

technologické l inky na úpravu kameniva . Řešení je charakteristické 

zajištěním větší plynulosti výroby drceného kameniva bez časových 

prostojů ve výrobě .   

     Nespornou výhodou řešení je zásadní zvýšení kapacity výroby a 

schopnost vyrábět  na jednotl ivých částech l inky produkt samostatně,  

bez závislosti na provozu ostatní technologie . Dů ležité je také 

nesporné zvýšení kvality vyráběného drceného kameniva a 

př izpůsobení výroby charakteru těžby .  

     Ve studii navrhuji lepší využití stávajícího technologického 

zařízení společně  s nově  navrženým . Tímto bude dosaženo 

maximálního využití investovaných prostředků  s rychlou ekonomickou 

návratností .     
 
 
 
 

 


